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การประเมินมูลคาคุณลักษณะประจําพันธุของขาวลกูผสมในประเทศไทย 
Trait Valuation of Hybrid Rice in Thailand 

สุทธิพล  แซลี้1 และ อรชส  นภสินธวุงศ  อรรถจินดา2  
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มีเทาท่ีควร...          

 ABSTRACT 
Hygrid rice technology is an important factor to increasing yields per-unit area. hybrid 

rice typically displays heterosis (or hybrid vigor) such that when it is grown under the same  

conditions as comparable high-yielding inbred rice varieties it can produce up to 20%...  
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บทคัดยอ 
ขาวลูกผสมในประเทศไทยไดรับการรับรองพันธุครั้งแรกเมื่อวันที 27 กันยายน พ.ศ. 2554 อยางไร 
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ใชเทคนิคแบบทดสอบทางเลือก  และประมาณคาดวยแบบจําลอง Mixed Logit จากการสํารวจตัวอยาง 
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 ABSTRACT 
 Hygrid rice technology is an important factor to increasing yields per-unit area. hybrid  

rice typically displays heterosis (or hybrid vigor) such that when it is grown under the same  

conditions as comparable high-yielding inbred rice varieties it can produce up to 20%. The  

research and development of hybrid rice in Thailand started in 1979. On September 27, 2011, 

the Rice Department of Thailand certified first two hybrid rice varieties: “RDH1” , not for   

commercial, developed by the Rice Department and “CP304” , published to commercial since  

2009, developed by Charoen Pokphand Seeds Co Ltd. 
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